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Թրիփոլիէն մինչեւ Սուր, Պաալպաքէն մինչեւ Պէյրութ հազարաւոր լիբա-
նանցիներ Հինգշաբթի գիղեր փողոց իջան բողոքելու կառավարութեան 
պարտադրելիք նոր տուրքերուն դէմ, ի միջի այլոց նաեւ whatsappի վրայ 
պարտադրուելիք տուրքը, որուն մասին յայտարարեց նախարար Մոհամմատ 
Շուքէյր, քանի մը ժամ վերջ հրաժարելու համար այդ առաջարկէն Վարչա-
պետ Հարիրի  թելադրութեամբ:
Ամենամեծ բողոքի ցոյցը տեղի ունեցաւ Պէյրութի Ռիատ Ալ Սոլհ հրապարա-
կի մօտ:
«Բաւ է կը կոչէին ցուցարարները: Բաժակը յորդած է»: Անոնք կառավարու-
թեան հրաժարականը պահանջեցին վերջ դնելու համար հակաժողովրդային 
տուրքերու ծրագիրներուն:
 Ցոյցերու սկիզբ առած պահուն Նախարար Աքրամ Շըհայյէպի թիկնապահը 
ստիպուած եղած էր օդը կրակ բանալ նախարարին ճամբան բանալու 
համար, որ փակած էին ցուցարարները: Այս արարքը եւս բողոքի ալիքի մը 
ընթացք տուաւ:
Պէքաաի տարբեր շրջաններուն մէջ ալ նոյնանման ցոյցեր կազմակերպուե-
ցան ուր ցուցարարները փակեցին գլխաւոր ճամբաներ:
Հըզպալլայի տիրապետութեան տակ եղող շրջաններու մէջ աք ցոյցեր 
կատարուեցան հակառակ այն իրողութեան, որ Հըզպալլա կառավարութեան 
մէջ ունի անդամներ, որոնք մասնակից են անոր որոշումներուն:
Քաոսային վիճակ մըն է, որ սկիզբ առաւ Լիբանանի մէջ, որպէս հետեւանք   
տուրքերու մշակմամբ, որ իրապէս պիտի վտանգէ ժողովրդային համեստ 
խաւերը եթէ շուտով չհաւասարակշռուին:
Ի տես այս զարգացումներուն, կրթութեան նախարարութիւնը յայտարարեց, 
որ այսօր բոլոր դպրոցները փակ պիտի մնան:

Հազարաւոր Քաղաքացիներ Փողոց Իջան 
Բողոքելու Տուրքերու Դէմ
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Եւրոպական մեծագոյն Ryanair իրլանտական ճամբորդական ընկերութիւնը 
մուտք գործեց Հայաստան։ Այս մասին ազդարարեցին Ryanair ընկերութեան 
առեւտրական բաժինի ղեկավար Տէյվիտ Օբրայեն, «Արմենիա միջազգա-
յին օդանաւակայաններ» ընկերութեան տնօրէն Մարսելօ Վենտէ եւ 
Քաղաքացիական աւիացիայի կոմիտէի նախագահ Տաթեւիկ Ռեւազեան, 
16 Հոկտեմբերին կայացած մամլոյ ասուլիսին ընթացքին։ Ընկերութիւնը 
առաջին թռիչքը պիտի կատարէ Յունուար 14-ին՝ Երեւանը կապելով Հռոմին 
եւ Միլանին, ապա՝ Մարտի վերջը պիտի գործէ Պերլինի ուղղութիւնը, իսկ 
Գիւմրին Գերմանիոյ Մեմինկըն քաղաքին պիտի կապուի Մարտի աւարտին։
Տէյվիտ Օբրայեն ըսաւ, որ իրենց ընկերութիւնը մեծագոյնն է Եւրոպայի 
մէջ եւ ունի մեծագոյն ցանցը։ Անոնք ոչ միայն կը կապեն մայրաքաղաքներ, 
այլ կը միաւորեն շրջաններ: «Մեզի համար առեւտրական շահէն բացի, 
կարեւոր է նաեւ համարկումը: Ունինք 86 բազաւորման խարիսխներ: 
Ան հնարաւորութիւն կու տայ Հայաստանը կապել այդ կեդրոններու՝ 
քաղաքներու հետ: Վերջերս բացած ենք բազաւորման  կէտեր Մարսէլի, 
Թուլուզի եւ Պորտոյի մէջ, ուրշատ հայեր կը բնակին: Յաջորդ տարի նոր 
ուղղութիւններէն պիտի ըլլան Վրաստանը, Լիբանանը: Կը սպասարկենք 152 
միլիոն յաճախորդի, յաջորդ տարիներուն կը ցանկանք այդ թիւը հասցնել 200 
միլիոնի: Ryanair ընկերութիւններու խումբը բաղկացած է չորս ընկերութենէ՝ 
500 օդանաւով: Չուերթները կ՛իրականացնենք 234 օդականներու միջոցով 
այնպիսի ցած գիներով, որոնց հետ ոչ ոք կրնայ մրցիլ», նշեց Օբրայեն: Ըստ 
անոր՝ Հայաստան այսպիսով դարձաւ ընկերութեան 40-րդ երկիրը, իսկ 
տոմսերուն նուազագոյն արժէքը 4.99 եուրօ է, իսկ միջին գինը տարբեր 
ուղղութիւններով՝ 35 եուրօ:
Երեւանէն շաբաթական երկու անգամ իւրաքանչիւր ուղղութեամբ պիտի 
կատարուին թռիչքներ, սակայն հետագային անոնք պիտի աւելնան։ 
Ընկերութիւնը պիտի չբաւարարուի շաբաթական վեց թռիչքով: Տոմսերը 
արդէն իսկ սկսած են վաճառուելու։
Այս կարեւոր իրադարձութեան արձագանգեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան, որ 
«Ֆէյսպուք»ի իր էջին վրայ գրեց, որ եւրոպական այս կարեւոր ընկերութեան 
մուտքը Հայաստան հնարաւոր պիտի ըլլայ ո՛չ միայն տոմսներու գիներու 
նուազեցման, այլ նաեւ զբօսաշրջիկներու հոսքին յաւելման:

Եւրոպական Ամենամեծ Ճամբորդական 
Ընկերութիւնը Հայաստանէն Եւրոպա Թռիչքներ 

Պիտի Կատարէ 2020-էն Սկսեալ
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Նորութիւններ Պոլսէն
Թուրքիոյ հայոց 85-րդ պատրիարքի ընտրութեան գործընթացը հետզհետէ 
թափ կը հաւաքէ համայնքային կեանքի բազմաբնոյթ խմորումներով։ Միեւնոյն 
ժամանակ, համայնքային կեանքէն ներս նախընտրական մթնոլորտին 
բնորոշ նոր հաւասարակշռութիւններ կը ձեւաւորուին՝ թեկնածուներու 
վերաբերեալ կատարուելիք նախընտրութիւններու հեռանկարով։ Այս 
ամբողջին մէջ տեղի ունեցաւ անկիւնադարձային իրադարձութիւն մը, որ կրնայ 
ուղղակիօրէն պայմանաւորել պատրիարքական ընտրութեան գործընթացի 
հաւասարակշռութիւնները։ 
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«Աստուածաշունչը Տպելէն, Տարածելէն Ու Կարդալէն 
Անդին, Պէտք Է Ապրիլ» 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս
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Վերոնշեալ պատգամը առանց-
քային տեղ գրաւեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին 
դասախօսութեան մէջ, զոր տուաւ 
անգլերէն լեզուով՝ Հարիսայի 
համագումարներու սրահին մէջ 
տեղի ունեցած միջազգային 
համագումարին ընթացքին։ 
Ձեռնարկը կազմակերպուած էր 
Միջին Արեւելքի եւ Անգլիոյ Ս. 
Գրոց Ընկերակցութեանց միացեալ 
ճիգով եւ համագործակցութաեմբ 
Միջին Արեւելքի Եկեղեցիներու 
Խորհուրդին կողմէ։ Համագու-
մարին ընդհանուր բնաբանն 
էր «Ի՞նչ է պատգամը Աստուա-
ծաշունչին այսօր Միջին Արեւելքի 
ներկայ պայմաններուն մէջ»։ 
Երկու օրերու վրայ տարածուած 
համագումարին կը մասնակցէին 
շուրջ 200 պատուիրակներ՝ Միջին 
Արեւելքի զանազան երկիրներէն 
եւ Անգլիայէն, ինչպէս նաեւ 
հայ եկեղեցիէն՝ Լիբանանէն եւ 
Պոլիսէն։ Համագումարին կազ-
մակերպիչ կառոյցներու ներկա-
յացուցիչները, ինչպէս նաեւ Վատի-
կանի ներկայացուցիչը բացման 
հանդիսութեան յաջորդաբար 
խօսք առին։ 

Համագումարին գլխաւոր դասա-
խօսն էր Վեհափառ Հայրապե-
տը։ Ողջունելով համագումարին 
նպատակը, Նորին Սրբութիւնը 
շեշտեց, որ Աստուածաշունչը 
իւրաքանչիւր քրիստոնեայի մտա-
ծողութեան, գործին ու կեան-

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Պալտասարրէ Կալուփի

Պալտասարրէ Կալուփի 
(իտալ.՝ Baldassarre Galuppi, 
հոկտեմբերի 18, 1706, օ, 
Վենետիկ, Վենետիկ, Իտալիա 
- Յունուարի 3, 1785, Վենետիկ, 
Վենետիկի հանրապետություն), 
իտալացի երգահան, մակա-
նունը՝ Պուրանելլօ, բազմաթիւ 
օփերաներու հեղինակ (ըստ 
The Musical Times ամսագրի 
տուեալներուն, անոնց թիւը կը 
հասնի 106-ի ), որոնցմէ աւելի 
յայտնի են անոր երգիծական 
օփերաները։ Աշխատած է Լոն-
տոնի եւ Փեթերսպուրկի՝ որպէս 
Եկատերինա II-ի արքունի 
երաժիշտ։ Համագործակցած է 
Գառլօ Կոլտոնիի հետ: 

քին առանցքը եւ ուղեգիծը պէտք 
է դառնայ, այլապէս քրիստոնեան 
պիտի կորսնցնէ իր կեանքին 
որակը, իմաստն ու նպատակը։ 
Ան, ապա, Աստուածաշունչի իւրա-
յատկութիւններուն անդրադարձաւ 
եօթը գլխաւոր կէտերու մէջ։ Այս ծիրէն 
ներս ան ըսաւ, որ Աստուածաշունչը 
գիրք չէ, ուսուցումներու ուղեցոյց 
չէ, այլ Աստուածային յայտնութիւն 
կը պարունակէ։ Անդրադառնա-
լով Աստուածային յայտնութեան, 
Հայրապետը ըսաւ, թէ Աստուած 
Իր մասին չէ որ յայտնած է, այլ 
ինքզինք յայտնած է. յայտնող եւ 
յայտնուող Աստուած ինքն է, սակայն 
Աստուածաշունչը գրուած ըլլալով Ս. 
Հոգիով ներշնչուած անձերու կողմէ, 
ան կարիքը ունի մեկնաբանութեան, 
եւ մեկնաբանութեան  իրաւունքը, 
ուղղափառ եւ կաթողիկէ եկեղե-
ցիներուն համաձայն, վերա-
պահուած է եկեղեցւոյ միայն։ 
Նորին Սրբութիւնը նաեւ անդրա-
դարձաւ Աստուածաշունչին անսխա-
լականութեան ու հեղինակութեան։ 
Իր դասախօսութեան երկրորդ 
բաժինին մէջ Արամ Ա. Կաթողիկոս 

ընդգծեց Աստուածաշունչէն եկող 
չորս պատգամներ,- ա) միութիւն, 
բ) ծառայութիւն, գ) առաքելութիւն 
եւ դ) սէր։ Իւրաքանչիւրին մաս-
ին Նորին Սրբութիւնի լայնօրէն 
անդրադարձաւ՝ մէջբերումներ 
կատարելով Աստուածաշունչէն։ 
Իսկ դասախօսութեան երրորդ 
բաժինին մէջ Վեհափառ Հայ-
րապետը խօսեցաւ վերոյիշեալ 
աստուածաշնչական պատ-
գամներու իմաստին մասին 
Միջին Արեւելքի եկեղեցիներու 
կեանքի շրջագիծէն ներս։ Ան 
կարեւորութեամբ ընդգծեց քրիս-
տոնէական միութեան գործակ-
ցութեան, ծառայութեան ու վկա-
յութեան իւրայատուկ իմաստն 
ու մարտահրաւէրը, յատկապէս 
ներկայ պայմաններու լոյսին տակ։ 
Իր եզրափակիչ խօսքին մէջ, 
Նորին Սրբութիւնը կոչ ուղղեց 
եկեղեցիներուն Աստուածաշունչը 
ծէսէն, եկեղեցւոյ պատերէն եւ Ս. 
Գրոց սերտողութեան նուիրուած 
ձեռնարկներէն անդին տանելու 
եւ կեանքի թարգմանելու հրա-
մայականը։ 

Այսպէս, երանաշնորհ պատրիարք 
Տ. Մեսրոպ Արք. Մութաֆեանի 
տիրամայրը՝ Մարի Մութաֆեան 
զօրակցութիւն յայտնեց ի նպաստ 

Նորութիւններ Պոլսէն

Կրօնական ժողովի ատենապետ Տ. 
Արամ Արք. Աթէշեանի թեկնածու-
թեան՝ ընդգծելով անոր նկատմամբ 
տածած սէրը։

Շաբաթներէ ի վեր արդէն համայն-
քային կեանքէն ներս պատ-
րիարքական հիմնական թեկնածու 
սրբազաններն ու իրենց համա-
կիրները աշխատանք կը տանին՝ 
իրենց մօտեցումները բաժնելու 
առաջադրութեամբ։ Այս բոլորէն 
վերջ, արդէն պաշտօնապէս պոլսա-
հայ համայնքին ներկայացուեցաւ 
մանիշակագոյն շարժումը, որ կը 
սատարէ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանին։ 
Թաքսիմի «Point» պանդոկի երդիքին 
տակ տեղի ունեցաւ հանդիսաւոր 
հաւաքոյթ մը, որու ընթացքին ի 
մի եկան Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի 
համախոհները, համակիրները եւ 
պատգամաւորի թեկնածուները։ 

Սրահին մէջ կը տիրէր տօնական 
մթնոլորտ, մինչ ընթրիքի սեղաննե-
րուն շուրջ համախմբուած ներկաներու 
բարձր տրամադրութիւնն ալ իսկապէս 
անանտեսելի էր։ Խանդավառու-
թիւնը գագաթնակէտին հասաւ, երբ 
տիրամայր Մարի Մութաֆեան իր 
աջակցութիւնը յայտնեց Տ. Արամ Արք. 
Աթէշեանին ի նպաստ։ Ոգեւորութեան 
ալիք մըն ալ ստեղծուեցաւ, երբ  յայտ-
նի բարերարներէն, Գարակէօզեան 
Տան խնամակալութեան ատենապետ 
Տիգրան Կիւլմէզկիլ յայտարարեց 
իր աջակցութիւնը ի նպաստ նոր-
ին սրբազնութեան։ Այս առթիւ Կիւլ-
մէզկիլ նշեց, որ պատրիարքական 
ընտրութեան գործընթացէն ներս թէեւ 
որոշած էր մնալ անկողմնակալ, սակա-
յն վերջին շրջանի իրադարձութիւննե-
րը զինքը մղած են վերատեսութեան 
ենթարկելու այդ դիրքորոշումը։ Ան 
Պատրիարքական Աթոռի ապագային 
տեսակէտէ մտահոգիչ համարեց վեր-
ջին շրջանի կարգ մը խմորումները, 
որոնց լոյսին տակ յարմար դատած է 
դիրք գրաւել Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս 
Աթէշեանի կողքին՝ կանխելու համար 
անհանգստացուցիչ հեռանկարները։
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Եզակի Դեկրետը
«Թրքահայաստանի Մասին» Դեկրետի

100-Ամեակին Նուիրուած Հատորը
ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Շար. նախորդ թիւէն

բ) Թրքական պատուիրակութեան ներկայացուցած հաշտութեան 
համաձայնագրի նախագիծը
Հեղինակը կը գրէ թէ՝ թրքական պատուիրակութիւնը օգտագործելով 
Պրեսթ-Լիթովսքի բանակցութիւնները, ներկայացուցած է անընդունելի 
նախագիծ մը, որուն դէմ արտայայտուած են՝ Լենին, Ստ. Շահումեան եւ 
Պռոշ Պռոշեան, շետելով թէ՝ ռուսական բանակը յաղթանակած է Կովկասեան 
ճակատին վրայ… իսկ թուրքերը զայն կը համարեն պարտուած ու կը 
պահանջեն ռուսական զօրքին հեռացումը ոչ միայն Արեւմտահայաստանէն, 
այլեւ՝ Կովկասէն…։ Պռոշ Պռոշեան եւ Ստ. Շահումեան կ՚առաջարկեն՝ 
յաղթահարելու համար թրքական այս ծաւալապաշտութիւնը, հրա-
տարակել՝ Արեւմտահայաստանի անկախութեան մասին յեղա-
փոխական Ռուսաստանի Դեկրետը…։
1917 թուի սկիզբը, Լենին կը կազմէ Դեկրետի խմբագրութեան յանձնախումբ 
մը, անդամակցութեամբ՝ Ի.Վ. Ստալինի, Վահան Տէրեանի, Պռոշեանի, 
Ռոստոմ Զօրեանի, Վառլամ Աւանէսովի, Սարգիս Լուկաշինի եւ Փաւել 
Աքսելրոտի… (հեղինակը չի լուսաբաներ, թէ Ռոստոմ Զօրեանի եւ Փաւել 
Աքսելրոտի նշանակումը այս յանձնախումբին մէջ՝ ինչ հիմքեր ունէր…)։ 
Յանձնախումբը պաշտօն կու տայ Վահան Տէրեանին պատրաստելու 
համապարփակ տեղեկագիր մը, Դեկրետը հիմնաւորող պատճառներուն 
մասին։

գ) Վահան Տէրեանի վկայութիւնը
Հեղինակը կը մէջբերէ Վահան Տէրեանի շարք մը նամակներէն, որոնց մէջ 
ան կը խօսի Դեկրետի խնդրի զարգացման ընթացքին շուրջ, եւ յատկապէս՝ 
Վ.Ի. Լենինի շարք մը հարցումներուն մասին, հայ ժողովուրդի պատմութեան, 
արեւելահայերու եւ արեւմտահայերու միջեւ հաւանական լեզուական, 
կրօնական կամ այլ տարբերութիւններու, յատկապէս՝ յեղափոխական 
Ռուսաստանի նկատմամբ՝ այդ երկու թեւերու կեցուածքներու հաւանական 
տարբերութեանց մասին։
Մենք այստեղ պիտի անդրադառնանք միայն Լենինի մէկ հարցումին՝ Վահան 
Տէրեանի տուած պատասխանին։ 
Հարցումը – Երբ մենք հիմա կը քննենք Արեւմտահայաստանի անկախութեան 
հարցը, ինչո՞ւ դուք չէք պահանջեր նաեւ Արեւելահայաստանի անկախութիւնը 
Ռուսաստանէն։ 
Վահան Տէրեան կը պատասխանէ.
«Ես անձնապէս կը խորհիմ թէ՝ նախընտրելի է որ Ռուսահայաստանի 
հայերը մնան սովետներուն հետ, մինչեւ այն ժամանակ, որ Թրքա-
հայաստանի հայերը համախմբուին, եւ բոլորը միասին ինքնորոշուին՝ 
իմ կարծիքով, ռուսամէտ արեւելումով։ Այս առժամեայ լուծումը 
խնդրին, ես կը համարեմ յարմարագոյնը»։
Տողերուս հեղինակին հաստատ համոզումով, այս պատասխանը կը վկայէ՝ 
թէ ի ծնէ բանաստեղծ Վահան Տէրեանը, նաեւ ի ծնէ քաղաքագէտ էր, 
ստեղծագործ միտքով, որ Արեւմտահայաստանի անկախութիւնը ապահովե-
լէ առաջ… անծանօթ ապագայի քմայքին չի մատներ Արեւելահայաստանը, 
բայց եւ՝ իրաւագէտ էր, որովհետեւ Միջազգային Հանրային Իրաւունքը միայն 
անկախ Արեւմտահայաստանին կ՚արտօնէր միանալ Արեւելահայաստանին, 
եթէ ան ալ անկախ ըլլար… այլապէս՝ Թուրքիա այդպիսի միացում մը, իր 
հողային ամբողջականութեան խախտումը կրնար համարել…։

դ) Վահան Տէրեանի տեղեկագիրը Դեկրետի մասին
Վահան Տէրեան՝ Լենինի իրմէ ուզած Տեղեկագիրը Դեկրետի անհրա-
ժեշտութեան պատմաիրաւաքաղաքագիտական հիմքերուն շուրջ, պատ-
րաստած է կատարելագոյն ճշգրտութեամբ, համապարփակութեամբ՝ 
պատմական տուեալներու եւ իրաւաքաղաքագիտական ու դասակարգային 
պայքարի սկզբունքներու եւ փանթուրքական երիտ. թրքական ծաւալողա-
պաշտ ծրագրի պարզաբանութեամբ, եզրակացնելու համար՝ թէ ե՛ւ Արեւմուտ-
քի իմփերիալիստական տէրութիւնները, ե՛ւ Ցարական Ռուսաստանը 
եւ թէ Քերենսքիի բուրժուական ժամանակաւոր կառավարութիւնը 
յուսախաբ ըրին Արեւմտահայութիւնը, երբ ազգովին կը բնաջնջուէր եւ 
կ՚արտաքսուէր իր պատմական հայրենիքէն, եւ այսօր՝ անոր միակ յոյսը 
կապուած է յեղափոխական Ռուսաստանի սովետներուն։ Տեղեկագիրը չի 
մոռնար յիշեցնելու թէ՝ 17-րդ դարուն, Արեւմտահայաստանի հայութիւնը կը 
ներկայացնէր բնակչութեան ոչ թէ լոկ քառորդը, այլ՝ 98%-ը, երբ իսլամները 

կը կազմէին միայն 2%-ը… (Լաւ պիտի ըլլար, որ յիշուած ըլլար նաեւ՝ որ 17-րդ 
դարու Օսմանեան պետութեան վարչական բաժանումներու քարտէսին 
վրայ նշուած էին նաեւ՝ ERMENISTAN EYALETI-ի սահմանները…)։ Տէրեան 
չէ մոռցած նաեւ՝ Դեկրետի գործադրութեան համար անհրաժեշտ շարք մը 
երաշխիքները, ինչպէս՝ Արեւմտահայաստանէն աքսորուած եւ փախստական 
բոլոր քաղաքացիներուն ապահով վերադարձը, մինչեւ Արեւմտահայաստանի 
ինքնապաշտպանութեան բանակին կազմութիւնը, ռուսական զօրքին մնալը 
իր գրաւած հողերուն վրայ, եւ Դեկրետի գործադրութեան վերահսկողութիւնը՝ 
Անդրկովկասի կամ տեղական կառոյցի մը չվստահիլը, այլ զայդ ուղղակիօրէն 
վստահիլը Մոսկուայի կեդրոնին…։

ե) Վահան Տէրեանի նախագիծը Դեկրետի բնագրին
Արեւմտահայաստանի անկախութեան մասին հրատարակուելիք Դեկրետի 
բնագրի նախագիծն անգամ Վահան Տէրեանին վստահելու այս վստահու-
թիւնը՝ կրկնակի է, հանդէպ ոչ միայն սոցիալիստական յեղափոխութեան, 
այլեւ՝ Արեւմտահայաստանի անկախութեան իրաւունքին։ Այսպիսի կրկնակ 
վստահութիւն կրնար շահիլ առաջին հերթին, միայն՝ հայ վաւերական 
կոմունիստ մը, երկրորդ հերթին՝ վաւերական ՁԱԽ հնչակեան մը, 
ռամկավար Արմենական մը կամ Ռոստոմեան դաշնակցական մը…։
Վահան Տէրեան իր պատրաստած նախագիծը ցոյց տալով Սարգիս Լու-
կաշինին եւ անոր հաւանութիւնը առնելնով, միասնաբար զայն յանձնած են 
Վ.Ի. Լենինի։

զ) Դեկրետի վերջնական բանաձեւը
Վ.Ի. Լենին՝ իր գոհունակութիւնը յայտնելով, նախագիծը նոյնութեամբ 
կը փոխանցէ յանձնախումբի մը՝ կազմուած Ի.Վ. Ստալինէ, Պռոշ Պռո-
շեանէ, Վառլամ Աւանէսեանէ եւ Լեւոն Քարախանեանէ (Քարախան, որ 
արտգործնախարար Չիչերինի աւագ հայ խորհրդատուն էր), որպէսզի 
որոշեն Դեկրետի վերջնական բանաձեւը։
Յետ յաջորդական օրերու քննարկումներու, կ՚որդեգրուի Տէրեանի 
նախագիծին բանաձեւը, միայն թեթեւ փոփոխութեան ենթարկուելով 
ռուսական զօրքի հեռացման հարցը, որուն համար որդեգրուած է Ստալինի 
եւ Պռոշեանի առաջարկած հետեւեալ բանաձեւը.
«Կովկասի լիազօր կոմիսար Ստեփան Շահումեանի պաշտօն կը տրուի 
կազմելու խառն յանձնախումբ մը, որ պիտի որոշէ թուրքեւհայկական 
սահմաններէն ռուսական զօրքին հեռացման պայմաններն ու եղա-
նակը»։
Ստալին՝ Պռոշեանի հաւանութիւնը առնելով, Դեկրետի վերջնական 
բանաձեւին վերջնական վաւերացումը կը դնէ 24 Դեկտեմբեր 1917 թուի 
ՍՈՎՆԱՐԿՕՄի նիստի օրակարգին, եւ կը վաերացուի։ Եւ՝ 31 Դեկտեմբեր 
1917 թուի «Փրաւտա» եւ «Իզվեստիա» օրաթերթերուն մէջ կը հրատարակուի 
Դեկրետը, որ կը կրէ Վ.Ի. Լենինի եւ Ի.Վ. Ստալինի ստորագրութիւնները։

է) Ի.Վ. Ստալինի յօդուածը
Նոյն 31 Դեկտեմբեր 1917 թուին, նոյն օրաթերթերուն մէջ լոյս տեսած է 
Ի.Վ. Ստալինի յօդուածը Արեւմտահայաստանի անկախութեան մասին, իր 
Ազգութիւններու Կոմիսարի հանգամանքով։
Ստալին բուռն կերպով դատապարտելով օսմանեան բարբարոսային 
ջարդերն ու արեան բաղնիքները Արեւմտահայաստանի ժողովուրդին դէմ, եւ 
դիմակազերծելով Արեւմուտքի իմփերիալիստներու փարիսեցիական «հայա-
սիրութիւնը», կ՚ըսէ թէ անոնք Արեւմտահայաստանը վերածեցին «արիւ-
նաթաթախ, խաբուած ու ստրկացուած երկրի մը»։ Եւ՝ կը շարունակէ. 
«Հայաստանի զաւակները եղան հերոսական պաշտպանողները իրենց 
հայրենիքին, սակայն օժտուած չեղան բնաւ քաղաքական միտքով…։ 
Անոնք յաճախ խաբուեցան իմփերիալիստական դիւանագիտութեան 
փոլիթիքոսներէն։ Ներկայիս, անոնք պարտին գիտնալ եւ հասկնալ թէ՝ 
իրենց հին աւանդական քաղաքականութիւնը զիրենք չի տանիր դէպի 
Հայաստանի ազատագրութիւնը։ Թէ հայ ժողովուրդին ճակատագիրը 
կախեալ է Հոկտեմբերեան Յեղափոխութենէն» (Պատմական իրողութիւն 
չէ՞ արդեօք, որ եթէ Յեղափոխութիւնը յաղթական դուրս չելլեր, եւ Կարմիր 
Բանակի 11-րդ զօրաբաժինը՝ Իջեւանէն մտած չըլլար Արեւելահայաստան, 
առանց արտօնութիւն մուրալու Դաշնակցութենէն, Թուրքիա՝ որ արդէն 
գրաւած էր Աղեքսանդրապոլը, շարունակած պիտի ըլլար իր յաղթական 
երթը եւ գրաւած պիտի ըլլար ամբողջ Արեւելահայաստանն ալ…։ Կարմիր 
Բանակը աւելի արթուն կը հսկէր՝ քան հայերը… որովհետեւ Ռուսաստանի 
գոյութենական շահերը կը պահանջէին՝ Թուրքիոյ դէմ, զօրաւոր Հայաս-
տանի պատնէշ մը)։
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Հայկական Լաւաշը Աշխարհի 50 Լաւագոյն Հացերու Շարքին Երկրորդն է. 
CNN-ի Անդրադարձը

Սուրիահայ Վարպետներու Գործերը Պիտի Ներկայացուին Թիֆլիսի Մէջ

Գամիշլիի Բնակչութիւնը Զգուշութեամբ եւ Զսպուածութեամբ Կը Հետեւի 
Իրադարձութիւններուն

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Սուրիահայ Օրագիր

Հայկական լաւաշը յայտնուած է 
աշխարհի 50 լաւագոյն հացերու 
շարքին: CNN-ը հրապարակած 
է յօդուած, ուր կը ներկայացնէ 
աշխարհի 50 լաւագոյն հացերը, 
ցուցակին մէջ երկրորդը հայկական 
լաւաշն է:
«Ի՞նչ է հացը: Այս հարցի հետ կապու-
ած ամենայն հաւանականութեամբ 
դուք կարիք չունիք երկար մտածելու: 
Դուք կը ցանկաք կտոր մը հաց համ-
տեսել, եւ այդ ընթացքին այն, ինչ 
դուք կը պատկերացնէք, շատ բան կը 
պատմէ ձեր ծագման մասին»,-նշած է 
յօդուածագիրը: Հեղինակը յօդուածին 
մէջ կը յիշեցնէ մասնագէտներու այն 
խօսքը, որ «հացը հիմնականօրէն 
այն է, ինչի մասին կը խօսի ձեր 
մշակոյթը»:
CNN-ն առանձին-առանձին ներկա-
յացուցած է Աֆղանիստանի, Պրա-
զիլի, Եգիպտոսի, Աւստրալիոյ, 
Պանգլադտեշի, Գանատայի, Չիլիի, 

Չինաստանի, Եթովպիայ, ինչպէս 
նաեւ Հայաստանի եւ շատ այլ երկիր-
ներու ազգային հացերը:
«Գերմանիոյ Վէսթֆալիա շրջանին 
մէջ հացթուխները 24 ժամուան 
ընթացքին քանը մը հատ հաց կը 
թխեն, իսկ ահա ցորենի ալիւրէն 
պատրաստուած հայկական լաւաշը 
գեղեցիկ տեսք կը ստանայ 30 երկ-
վայրկեանի մէջ թոնրին մէջ»,-նշած 
է յօդուածագիրը:
Ան կը ներկայացնէ լաւաշը թխելու 
գործընթացը եւ կը նշէ, որ լաւաշ 
թխելու համար անհրաժեշտ է ընկեր-
ներու օգնութիւնը:
«Երբ ձեր հայ կեսուրը կը մօտե-
նայ հացը ձեռքը, մի զարմանաք: 
Նորապսակներուն կը տրուի 
լաւաշը, որ կը խորհրդանշէ առա-
տութիւն ու բարեկեցութիւն: Լաւաշը 
պատրաստելու գործընթացը կը 
պահանջէ ընկերներու մասնակ-
ցութիւն: Այս աւանդական հացը 

թխելու ատեն կը հաւաքուին 
կանայք, կը պատրաստեն խմորը, 
համապատասխան բարձի վրայ 
բարակ ու լայն բացուած խմորը 
ուժգին հարուածով կ՛ամրացնեն 
նախապէս տաքցած թոնիրին մէջ»,-
նշած է ան՝ ընդգծելով, որ լաւաշ 

թխելը մեր վարպետութիւն կը 
պահանջէ:
Լաւաշը հայկական մշակոյթի կարե-
ւոր բաղադրիչներէն է, անիկա 
ներառուած է ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի ոչ 
նիւթական մշակութային ժառան-
գութեան ցանկին մէջ:

ՀՀ կրթութեան, գիտութեան, մշա-
կոյթի եւ մարմնամարզութեան 
նախարարութեան աջակցութեամբ, 
«Սուրիահայերու միութիւն» հասա-
րակական կազմակերպութիւնը եւ 
Վրաստանի հայ կանանց «Շուշա-
նիկ» միութիւնը Հոկտեմբեր 20-ին 
Վիրահայոց թեմի «Հայարտուն» 
կրթամշակութային կեդրոնին մէջ 
պիտի իրականացնեն սուրիահայ 
վարպետներու ձեռարուեստի «Սու-
րիահայ արուեստի ծիլը» խորա-
գիրով ցուցահանդէս` կը յայտնէ 
նախարարութեան ֆէյսպուքեան էջը:
Պիտի ներկայացուին սիրիահայ 
20 վարպետներու արուեստի եւ 
արհեստի աշխատանքներ` արծա-
թագործութիւն, ասեղնագործութիւն, 
քաղցրաւենիք, կարուձեւ, հելունա-
գործութիւն եւ այլն:
Վիրահայոց թեմի, Վրաստանի հայ 

կանանց «Շուշանիկ» միութեան եւ 
«Սուրիահայերու միութիւն» հասա-
րակական կազմակերպութեան 
համագործակցութիւնը սկսած է 
2017-ին եւ համայնքներու միջեւ 
առկայ մշակութային կապերը ամրա-
պնդելու հեռանկարներ ունի:
Ցուցահանդէսին հիմնական նպա-
տակն է նպաստել հայկական ոչ 
նիւթական մշակութային ժառան-
գութեան ծանօթացման եւ ժողովր-
դական վարպետներու ստեղծա-
գործական գործունէութեան խթան-
ման, որուն շնորհիւ կը ստեղծուին 
վարպետներու փորձի փոխանակում 
եւ ստեղծարարութեան նոր հնա-
րաւորութիւններ, ինչպէս նաեւ 
պայմաններ` միջհամայնքային 
մշակութային կապերու ու յետագայ 
համագործակցութեան զարգացման 
համար:

“Գանձասար”-ի թղթակից Մարի Մել-
քոնեան կը ներկայացնէ Ճեզիրէի 
հայութեան ներկայ վիճակը, յայտ-
նելով հետեւեալը.
Մէկ շաբաթ առաջ տեղի ունե-
ցած թրքական զինուորական 
ուժերուն ներխուժումը Սուրիոյ 
հիւսիսարեւելեան շրջաններ 
լարուած վիճակի մէջ պահեց Ռաս 
ուլ Այնի, Տերիքի, Գամիշլիի եւ 
Հասիչէի հայութիւնը, մանաւանդ 
այն պատճառով, որ ներխուժողը 
բարբարոս թուրքն էր, որուն 

ջարդարար վարքագիծին քաջա-
տեղեակ է հայութիւնը եւ քանիցս 
զգուշացուցած է իր շրջապատն ու 
միջազգային հանրութիւնը անոր 
ծաւալապաշտական եւ ջարդարար 
ախորժակներէն։
Հինգշաբթի, 10 Հոկտեմբեր 2019-էն 
մինչեւ Կիրակի ուշ գիշեր անյոյս ու 
տխուր դէպքեր իրարու յաջորդե-
ցին՝ յուսահատութիւն յառաջացնելով 
Ճեզիրէի հայութեան մօտ։ Ոմանք 
առժամեայ փոխադրուեցան աւե-
լի ապահով շրջաններ՝ Հալէպ, 

Դամասկոս եւ այլն։ Շատեր պատ-
րաստուեցան նոյն քայլը առնելու 
դէպքերու վատթարացման կամ 
ռմբակոծումի շարունակման պարա-
գաներուն։ Սակայն Կիրակի ուշ 
գիշերին, երբ սուրիական բանակի 
միջամտութիւնն ու շրջան մուտք 
գործելը յայտարարուեցաւ, Ճեզի-
րէի ամբողջ տարածքին ծայր առին 
ժողովրդային հանրահաւաքներ, 
որպէս սուրիական բանակին ողջոյնի 
եւ զօրակցութեան արտայայտութիւն։
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Սահմանամերձ Բերքաբեր Գիւղը Ոռոգման եւ Խմելու Ջուր Պիտի Ունենայ

Ազնաւուրի Մեծարանքի Երեկոյթ՝ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի Փարիզի Կեդրոնին Մէջ

Գամիշլիի Բնակչութիւնը Զգուշութեամբ եւ Զսպուածութեամբ Կը Հետեւի 
Իրադարձութիւններուն

Սուրիահայ Օրագիր

Հայրենի Տուեալներ

Մշակութային Արձագանգ

Իջեւանի տարածաշրջանի սահմա-
նամերձ Բերքաբեր գիւղը ոռոգման 
ջուր չունէր: Ապրելով 45 միլիոն 
խորանարդ մեթր տարողութեամբ 
Ջողազի ջրամբարի աջ ափին` 
գիւղի բնակիչները չէին օգտուեր 
այդ ջրամբարէն: Բերքաբերի մէջ 
նաեւ խմելու ջուրի հարց կայ: Գիւ-
ղացիք խմելու ջուր կը ստանան 
գիւղին կեդրոնը գտնուոց աղբիւ-
րէն։ Բերքաբեր գիւղի բնակիչներուն 

խմելու ջուր կը տրուի երկու օրը մէկ, 
2 ժամով:

երաժշտական բաժինին, որուն 
հանդիսավարութիւնը ստանձնած 
էր «France 24» պատկերասփիւռի 
ծանօթ հաղորդավար Աշխէն 
Վերտեան:
Հայաստանէն, Ֆրանսայէն, 
Զուիցերիայէն, Խրուաթիայէն, 
Լիթուանիայէն, Մոլտաւիայէն, 

Վրաստանէն, Քամըրունէն, 
Լիբանանէն, Մորիթանիայէն եւ 
Թունուզէն երգիչներ եւ խումբեր 
յաջորդաբար ներկայացուցին 
մեծարեալ արուեստագէտին ամէնէն 
ծանօթ երգերէն, անխուսափելիօրէն 
ստեղծելով խոկումի պահեր ու յուզիչ 
մթնոլորտ։

Այսպիսով պետութիւնը իր վերա-
հսկողութեան տակ առաւ հիւսի-
սարեւելեան կարգ մը շրջաններ ու 
միանալով քիւրտերուն երկրին եւ 
ժողովուրդին պաշտպանութիւնը 
երաշխաւորեց։
Գամիշլիի ազգային վարժարաննե-
րը Հինգշաբթի օրուընէ փակ էին։ 
Մինչև այսօր մարդիկ, զգուշութեան 
բերումով, կը տատամսին իրենց 

զաւակները վարժարան ուղարկե-
լու, հակառակ անոր որ Երկուշաբ-
թի օրուընէ ազգային դպրոցներու 
տնօրէններն ու ուսուցչական կազ-
մերը ներկայ են այնտեղ։
Մարդիկ ապահովութիւնը շօշափելու 
պարագային միայն կրնան անվախ 
ճամբել իրենց զաւակները դպրոց։
Կը նախատեսուի յառաջիկայ Երկու-
շաբթի օրինաւոր կերպով վերսկսիլ 
դպրոցական վերամուտը։
Ինչ կը վերաբերի ընդհանուր 

կացութեան, Գամիշլիի շուկաները 
գրեթէ չեն բանիր, սակայն հացն 
ու ուտեստեղէնը կ՚ապահովուին։ 
Գործատեղիները բաց կը մնան մին-
չեւ կէսօր։ Բոլորը կը սպասեն վերջ-
նական խաղաղութեան եւ տագնա-
պի քաղաքական լուծման, որպէսզի 
անբաղձալի դէպքեր չպատահին 
եւ օտար ուժեր չտարածուին սու-
րիական հողերու վրայ։
Գամիշլիի Ազգային Առաջնորդարա-
նի դռները բաց են ժողովուրդին 

դիմաց ամէն օր։ Ազգայիններ պատ-
րաստ են ամէն պարագաներու 
տակ օգնելու կամ օժանդակելու 
Առաջնորդարան դիմողներուն։ 
Շրջանի հայ տղոց պահակախումբը 
իր լրիւ կազմով կը հսկէ ազգային 
կալուածներուն եւ ժողովուրդին 
ապահովութեան։
Ներկայիս քաղաքը խաղաղ ու 
հանդարտ է, սակայն ժողովուրդը 
զգուշութեամբ կը հետեւի իրա-
դարձութիւններուն»։

Սահմանամերձ Բերքաբերը շուտով 
խմելու եւ ոռոգման ջուր կ՛ունենայ։ 
Կ՛ընթանան կառավարութեան կող-
մէ ֆինանսաւորուող 46 միլիոն 
դրամ արժողութեամբ Աճարկուտ-
Բերքաբեր 6,2 քմ. երկարութեամբ, 
110մմ տրամագծով ջրատարի 
կառուցման աշխատանքները, Ինչ-
պէս նաեւ զտման կայանի եւ նոր 

ջրահաւաք կայանի կառուցումը։ 
Այս մասին կը տեղեկացնէ Շաւուշի 
մարզպետարանը իր ֆէյսպուքեան 
էջի միջոցով:
Բերքաբեր համայնքը շուտով պիտի 
ունենայ նաեւ երկվայրկեանը 6 
լիթր ջուր, որ պիտի բաշխուի այգի-
ներու ռոգման եւ կենցաղային նպա-
տակներով:

յաճախ կ՛ըլլայ Շարլ Ազնաւուրի 
երգերուն միջոցաւ»: ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի 
մօտ Հայաստանի մնայուն դեսպան 
եւ անոր ֆրանսախօս խումբին 
նախագահ Քրիսթիան Տէր 
Ստեփանեան յիշեց այդ «անհայրենիք 
զաւակ»ին կեանքին բացառիկ 
ուղեգիծը եւ անոր մարդասիրական 
յանձնառութիւնները:
Երեկոյթին ընթացքին լայն բաժին 
յատկացուեցաւ նաեւ «Ազնաւուր» 
հիմնարկին, զոր կը ներկայացնէին 
Ազնաւուրի որդին՝ Նիքոլան 
եւ անոր կինը՝ Քրիսթինան: 
Ցուցադրուած տեսանիւթին շնորհիւ 
ներկաները ծանօթացան հիմնարկի 
կեդրոնին եւ անոր ծրագիրներուն: 
Այնուհետեւ կարգը եկաւ երեկոյթի 

Հոկտեմբեր 10-ի երեկոյեան, առաւել 
քան հազար հանդիսականներ 
լեցուցած էին ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի 
փարիզեան կեդրոնի սրահը՝ 
վայելելու համար Շարլ Ազնաւուրի 
յիշատակին նուիրուած 
համերգը, զոր կազմակերպած 
էր նշեալ կազմակերպութեան 
ֆրանսախօսներու խումբը: Այս 
մասին կը հաղորդէ “Նոր Յառաջ”-ը։
ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի նախագահուհի 
Օտրէ Ազուլէ ընդգծեց միջազգային 
եւ մարդասիրական ծաւալը 
«գաղթականի զաւակ» այն մեծ 
արուեստագէտին, որ դարձաւ 
ֆրանսերէնի լաւագոյն դեսպանը 
աշխարհի մէջ, յիշեցնելով. «Երբ 
Ֆրանսան մեծարուի, ատիկա 

Լրատուութեան Գործընկեր
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Եզակի Դեկրետը
«Թրքահայաստանի Մասին» Դեկրետի

100-Ամեակին Նուիրուած Հատորը

Եւ Ստալին կ՚եզրափակէ. «Այսօր, երբ իմփերիալիստ Գերմանիան ու Թուր-
քիան, հաւատարիմ իրենց ծաւալողապաշտ բնութեան, չեն ծածկեր իրենց 
նպատակը գրաւելու Արեւմտահայաստանը, սովետական իշխանութիւնը 
պիտի հրամանագրէ Արեւմտահայաստանի անկախութիւնը, քանի որ 
սովետները նպատակ չունին գրաւուած պահելու Արեւմտահայաստանը, այլ՝ 
կ՚ուզեն հաստատել անոր գերիշխանութիւնը՝ գերմանաթրքական 
ներխուժումին դէմ»։

ը) Դեկրետի գործադրութեան երաշխիքներ կայի՞ն
Այս կարեւորագոյն ենթախորագրին պատասխանը՝ առարկայական 
ու վերլուծողականօրէն տալու համար, Դոկտ. Վլատմիր Պետրոսեան 
յատկացուցած է հատորին 30 էջերը, զորս լոկ սղագրական ձեւով կրնանք 
խտացնել ներկայ գրութեան նեղ սահմանին մէջ։
Հեղինակը նախ կը շեշտէ, թէ՝ Դեկրետի գործադրութեան երաշխիքներն էին.
1 – Անդրկովկասի պահպանումը՝ Ռուսաստանի կազմին մէջ,
2 – Արեւմտահայաստանը գրաւած ռուսական զօրքին պահպանումը՝ 
հայկական հողերուն վրայ,
3 – Հայութեան անվերապահ գործակցութիւնը Սովետական Ռուսաս-
տանի հետ,
4 – Արեւմտահայաստանէն բոլոր աքսորուած եւ փախստական արեւմ-
տահայերու ապահով վերադարձը, եւ
5 – Արեւմտահայաստանի մէջ կազմութիւնը հայկական բանակին։
Սակայն, կը գրէ Վլ. Պետրոսեան, հետեւեալ պատմական փաստերը անկարելի 
դարձուցին Դեկրետի գործադրութիւնը.
ա – Իբր հետեւանք Անդրկովկասի մենշեւիկա-մուսաւաթա-դաշնակցական 
ղեկավարներու հակառուս եւ հակասովետ քաղաքականութեան՝ Անթան-
թի տէրութիւններու հրահանգով եւ միջամտողական պատերազմին 
իբր նախապատրաստութիւն, Տենիքինի, Վրանկեչիի, Քրազնովի եւ 
Քալէտինի հակա-յեղափոխական զօրքերուն կողքին, Կովկասի ճակատէն 
հեռացուեցաւ ռուսական զօրքը, ճամբայ բանալով թրքական բանակի 
կողմէ Արեւմտահայաստանի վերագրաւումին, երբ անոնք, Դեկրետի 
հռչակումէն շաբաթ մը ետք՝ 18 Յունուար 1918-ին, սկսան բռնագրաւել 
ռուս զինուորներու զէնքերը, սկսեալ Շամխորէն… որուն համաձայն էր 
Դաշնակցութիւնը, բայց ոչ՝ Աւետիս Ահարոնեանը։

բ – Նոյն՝ Անդրկովկասի իշխանաւորներու երրորդութիւնը, որուն տիրա-
պետող ուժերը՝ վրաց մենշեւիկներն ու ազերի մուսաւաթականները, 
մեկուսացուած Դաշնակցութեան անխելք հակառուսականութիւնն 
ու կոյր հակասովետութիւնը, օգտագործելով՝ Անդրկովկասը անջատ 
հռչակեցին Ռուսաստանէն… եւ Թուրքիա՝ յաջորդ քայլն ալ առնելով, 
հայերու ամբողջական մեկուսացումին եւ անօգնականութեան, 
Պաթումի բանակցութիւններուն, երեքէն պահանջեց անջատուիլ իրարմէ 
ալ… հռչակելով անկախութիւն…։ Եւ Դաշնակցութիւնը ոչ միայն մոռցաւ 
Արեւմտահայաստանն ու Դեկրետը, այլեւ՝ Արեւելահայաստանն ալ 
շղթայեց Պաթումի ստրկական դաշնագրի շղթաներով…, հակառակ՝ 
Սարդարապատի յաղթանակին եւ Վեհիբ Փաշայի փախուստին՝ Մայիսի 
26-ին…։

գ – Այսպիսով՝ Ստեփան Շահումեան, որ Անդրկովկասի արտակարգ 
լիազօրութիւններով կոմիսար նշանակուած էր սովետական իշխանու-
թեան կողմէ, ուրեմն եւ՝ Դեկրետի գործադրութեան վերահսկող լիազօր 
պատասխանատու, ոչ միայն այլեւս չէր կրնար ոչ մէկ գործնական քայլի 
դիմել Դեկրետի գործադրութեան համար, այլեւ՝ ազդարարութիւն ստացաւ 
անմիջապէս հեռանալու Թիֆլիսէն։

Ահա այսպէս, այդ ճակատագրական բախտորոշ օրերուն, աթոռամոլ 
Դաշնակցութիւնը իշխանական աթոռ ունէր, բայց ոչ՝ իշխանութիւն, 
եւ նոյնիսկ պարզ ողջմտութիւնը չունեցաւ՝ իր ահաւոր մեկուսացումէն 
դուրս ելլելու համար, մերձենալու յեղափոխական Ռուսաստանին, երբ 
վրաց մենշեւիկները կը  սիրաբանէին Գայզերական Գերմանիոյ հետ, իսկ 
ազերի մուսաւաթականները՝ Փանթուրք Թուրքիոյ հետ…։ Իսկ Փանթուրքիզմի 
սպառնալիքին դէմ՝ հայ ժողովուրդի միակ բնական զինակիցներն 
էին, այսօր ալ են՝ Ռուսաստանն ու Իրանը, քանի որ Փանթուրքիզմը 
սպառնալիք մըն է նաեւ՝ Ռուսաստանի եւ Իրանի համար։ Ասիկա՝ 
նախնական դասն է գիտակից հայրենասիրութեան, ոչ՝ զգացականին կամ 
բնազանցականին։ Բնազանցական մտածելակերպին համար՝ թուրքը թուրք 

է, ռուսը ռուս է, հրեան հրեայ է՝ չեն փոխուիր։ Դիալեկտիկ մտածելակերպին 
համար՝ կայ փանթուրք թուրք, կայ նաեւ՝ հակա-փանթուրքը։ Կայ՝ 
ցարական եւ քերենսքիական բուրժուա ռուսը, կայ նաեւ՝ սոցիալիստ-
կոմունիստ ռուսը։ Կայ՝ մովսիսական հակասիոնական հրեան, եւ կայ՝ 
սիոնականը…։
Ներկայ գրութիւնը կ՚ուզենք եզրափակել այս հատորին մէջբերումներէն մի 
քանի դիպուկներով.
Աւետիք Իսահակեան. «Մէկ կարմիր բանակայինի ներկայութիւնը 
հայկական հողերուն վրայ, կ՚արժէ հազար Ազգերու Լիկա, հազար 
Մաքտոնալտ եւ Հենրիօ, հազար Լլոյտ Ճորճ եւ Ուիլսոն։ Ասիկա՝ 
բացարձակ ճշմարտութիւնն է»։
Զօր. Անդրանիկ. «Դուք ո՞վ կ՚ըլլաք Պրն, Խատիսեան։ Ի՞նչ պատճառով 
կը զինաթափէք ռուս զինուորները, տալով սնամէջ պատրուակներ։ Մեր 
դարաւոր թշնամին այնտեղ կը գտնուի, զինաթափեցէք զինք։ Ձեր այս 
որոշումը պատշաճ չէ՝ ոչ մեր ասպետական ոգիին, ոչ մեր անունին, 
ոչ մեր ազգային արժանապատւութեան եւ ոչ ալ մեր բարոյական 
սկզբունքներուն…»։
Սիմոն Վրացեան. «Այդ պահուն կային մարդիկ որոնք սովետական Ռուսաս-
տանի ճամբան կու տային, առաջարկելով ձեռք մեկնել բոլշեւիկներուն, որոնց 
զօրախումբերը յառաջապահ՝ տակաւին Պաքու եւ Սոխումի կը գտնուէին։ 
Միաժամանակ շշուկներ կու գային Թիֆլիսէն, ըստ որոնց իբր թէ Լենին 
հրամանագրով մը յայտարարած էր Արեւմտահայաստանի անկախութիւնը։ 
Սակայն այս գաղափարին անգործադրելիութիւնը այնքան թափանցիկ 
էր, որ նոյնիսկ ատոր հեղինակները ոչ մէկ իրական քայլեր առին այդ 
ուղղութեամբ։ Ռուսաստանը շատ հեռու կը գտնուէր Հայաստանէն, 
իսկ բոլշեւիկներու ուժը՝ աւելի քան հարցական էր…»։
Դեկրետի հանդէպ այս կանխակալ անտարբերութիւնը հայութեան այդ 
օրերու ներկայացուցիչ կուսակցութեան կողմէ, անկարելի չէ՞ր դարձներ 
արդէն Դեկրետի գործադրութիւնը…։
Սակայն, Աւետիս Ահարոնեան ըսած է. «Մենք՝ հայերս, թաթարներու 
այս բռնութեան արարքները՝ զինաթափելու ռուս զինուորը, կը 
համարենք մեր դէմ ուղղուած արարքներ, քանի որ մեր շահերը նոյնն 
են՝ ինչ որ ռուս զինուորներուն շահերը։ Մենք շատ լաւ գիտենք, թէ երբ 
թաթարները աւարտեն ռուս զօրքին զինաթափումը՝ պիտի սկսին բնաջնջել 
հայերը»։ Մինչդեռ, Սիմոն Վրացեան, անբացատրելի պաղարիւնութեամբ՝ 
թաթարներու կողմէ ռուս զօրքի զինաթափումը  անուանած էր՝ «ռուս 
զինուորներու հանդերձանքի կողոպուտ»…։
Վահան Տէրեան. «Այս դաւաճանները՝ Չխենկելիականներ, Խան-
խոյսկիականներ եւ Խատիսեանականներ, Անդրկովկասը անկախ 
եւ Ռուսաստանէն անջատուած հռչակեցին… փոխանակ միանալու՝ 
բանուորագիւղացիական սովետներուն։ Դաշնակցականները միացան 
այն յելուզակներուն, որոնք կը պաշտպանեն թուրք պետերու եւ վրացի 
ազնուականներու շահերը։ Անոնք միացան հակայեղափոխութեան, 
արիւնաքաղց պէյերուն եւ դաւաճան մենշեւիկներուն, եւ չնաշխարհիկ 
ահաւորութեամբ, օր մը՝ Անդրկովկասը խզեցին Ռուսաստանէն, 
եւ՝ արեան ծարաւ իմփերիալիստական Թուրքիան վերագրաւեց 
Արեւմտեան Հայաստանն ու Արեւելեանէն մաս մը, որ այլեւս մաս չէր 
կազմեր Ռուսաստանի…»։
Ստ. Շահումեան, 9 Դեկտեմբեր 1917-ին կ՚ըսէ. «Կէս միլիոն զինուոր հաշուող 
ռուսական բանակ մը կայ Կովկասի մէջ, որ անցնող երեք տարիներուն 
ընթացքին իր արիւնը թափեց՝ պաշտպանելու համար Անդրկովկասի 
ժողովուրդներու սահմանները։ Հիմա ի՞նչ կ՚ըսէք։ Այս բանակը կրնա՞յ 
հանդարտ կերպով մնալ այս սահմաններուն վրայ, մինչ դուք կը դաւաճանէք 
ռուսական կառավարութեան դէմ եւ Լենինի փոխարէն դուք կը 
նախընտրէք Քալետինը։ Ռուս զինուորը չի կրնար դէմ ըլլալ՝ Վրաստանի, 
Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի ինքնավարութեանց։ Բայց իրաւունք ունի 
բողոքելու ձեր դաւաճանութեան դէմ՝ հանդէպ բանուորագիւղացիական 
յեղափոխութեան։ Ան իրաւունք ունի հարց տալու՝ թէ ինչո՞ւ ես պարտաւոր 
եմ պաշտպանելու թուրքերու դէմ ճակատը, եթէ Անդրկովկասի մէջ 
ես օտար տարր մըն եմ… որո՞ւն շահերը նկատի չառներ տեղւոյն 
ժողովուրդը…»։
Եւ Դոկտ. Վլ. Պետրոսեան կ՚եզրափակէ. «Դաշնակցութիւնը կողքին կեցաւ 
մենշեւիկներուն եւ մուսաւաթականներուն, որոնք մեծապէս կը ցանկային 
որ ռուսական բանակը հեռանար Անդրկովկասէն, փոխանակ ջանալու 
որ ան մնար Արեւմտահայաստանի մէջ, զսպելու համար Թուրքիոյ զայն 
վերագրաւելու ախորժակները։
«Այո՛, պատմութիւնը դասեր կը սորվեցնէ։ Նաեւ պէտք չէ մոռնալ թէ 
ան նաեւ կը պատժէ, եթէ հաշուի չառնենք անոր դասերը…»։
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

ԱԼԵՔՍԱՆՏՐ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ
(1927 – 2008)
(Ս. Արիստակեսեանի դիմանկար)

18 2019
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Այս Ծաղիկներն...
    
Այս ծաղիկներն ալ գարնան,
Տենչանքներուս այս նման,
Պիտի խամրին ու իյնան...
    
Այգաբացին ջինջ ու զով,
Վարդերն ինչպէս սարսռալով
Կը մերկանան միմեանց քով,
    
Այնպէս իղձերս վերջին
Կը խըլրտին, կը բացուին,
Կու տան իրենց խունկ հոգին...
    
Վերջին ծաղիկ մը միայն,
Այս վերջին իղձը ունայն, -
Ես կ՛ուզէի պահել զայն։
    
Իղձը հոգին գրկելու
Անոր որ քաղցր ու հըլու՝
Ձեռքն իր ձեռքիս կը թողու...։

Վահան Թէքէեան

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը 
Կը Մասնակցի  Եկեղեցական Ընտանիքներու 

Քարտուղարներու Համագումարին

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

8-10 Հոկտեմբեր 2019-ին, Դանիոյ մէջ կայացաւ  
Եկեղեցական Ընտանիքներու քարտուղարնե-
րու համագումարը  (Conference of Secretaries 
օf Christian World Communions), որուն Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան անունով իր 
մասնակցութիւնը բերաւ Դպրեվանքի տեսուչ 
Հոգշ. Տ. Պօղոս Վրդ. Թինքճեան։ 
Եռօրեայ ժողովի ընթացքին, մասնակիցները 
զեկուցեցին իրենց եկեղեցական ընտանիք-
ներու միջ-եկեղեցական աշխատանքներուն, 

դիմագրաւած դժուարութիւններուն ու ապագայ 
ծրագիրներուն մասին: Կաթողիկոսարանին 
ներկայացուցիչ Հայր սուրբը եւս ներկայացուց 
իր զեկոյցը եւ աւարտին պատասխանեց իրեն 
ուղղուած հարցումներուն։ 
Յաջորդ հանդիպումը տեղի պիտի ունենայ 
20-22 Հոկտեմբեր 2020-ին, Նայրոպիի մէջ:
Նշենք, որ յիշեալ կառոյցին Մեծի Տանն Կիլիկի-
ոյ Կաթողիկոսութիւնը մաս կը կազմէ անոր 
ծնունդէն ի վեր:
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Հայկազեան
Հայագիտական
Հանդէսի

ԼԹ. (39րդ) հատորի

 Շնորհանդէս

Չորեքշաբթի, 23 Հոկտեմբեր 2019, երեկոյեան ժամը 7ին,

Հայկազեան Համալսարանի Հանդիսասրահ

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ` 
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý 
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í 
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ 
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

Ð²ÖÜàÚ Ðºðàê²Ø²ðîÆ 
99-²Øº²ÎÆÜ ²èÆÂàì 

Ø²î²ÔÆ ²ô²Ü¸²Î²Ü
ä²îð²êîàôÂÆôÜ

Ð³×ÝáÛ Ñ»ñáë³Ù³ñïÇ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ ÝáõÇñáõ³Í
³õ³Ý¹³Ï³Ý Ù³ï³ÕÇ å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÁ ï»ÕÇ åÇïÇ
áõÝ»Ý³Û Þ³µ³Ã, 19 ÐáÏï»Ùµ»ñ 2019-ÇÝ£

Ð»ï»õ³µ³ñ, Ïáã ÏÿáõÕÕ»Ýù µáÉáñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ, áñ
Çñ»Ýó Ù³ï³Õóáõ áãË³ñÁ Ï³Ù ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñÁ
÷áË³Ýó»Ý Ð³×ÝáÛ Ð³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý ·ñ³ë»Ý-
»³Ï, ê. ¶¿áñ· »Ï»Õ»óõáÛ ËáñÑñ¹³ïáõÝÁ Ï³Ù ßñçáÕ
Ñ³Ý·³Ý³ÏÇãÝ»ñáõÝ£

Ð²ÖÜàÚ Ð²ÚðºÜ²Îò²Î²Ü 
ØÆàôÂº²Ü ì²ðâàôÂÆôÜ 

ԵՌԱԿ - Արմենական Պատանեկան Շարժում
                             

 ԱԿՈՒՄԲԻ ՕՐ
Օր՝ Շաբաթ 19 Հոկտեմբեր 2019                                

Ժամ՝ 20:30էն սկսեալ

Վայր՝ Թէքէեան Կեդրոն Ժըմմէյզի - 7րդ յարկ          
Մասնակցութիւն՝ 20,000 լ.ո.

Ս. ՆՇԱՆ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԻՒՆ

Կիրակի 27 Հոկտեմբեր 2019-ին, Գիւտ Խաչի Կիրակին, Եկե-
ղեցւոյս Անուանակոչութեան տօնն է: Այն հաւատացեալները, 
որոնք կը փափաքին ոչխար նուիրել կամ մասնակցիլ նիւթա-
կան նուէրով, թող բարի ըլլան կապ պահել Թաղականութեան 
քարտուղարութեան հետ:
Հեռ.01-981102/3 ամէն օր 8:30-1:00:

ԹԱՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Ս. ՆՇԱՆ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

ՅԻՇԱՏԱԿԻ ԵՐԵԿՈՅ
ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ

ՓՐՈՖ. ԵՐՈՒԱՆԴ   ՂԱԶԱՆՋԵԱՆԻՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ՝

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-Ի  ՎԱՀՐԱՄ ՓԱՓԱԶԵԱՆ ԹԱՏԵՐԱԽՈՒՄԲԻ
60-ԱՄԵԱԿԻ  ՅՈԲԵԼԵՆԱԿԱՆ  ՄԱՐՄԻՆԻ

ԽՕՍՔ Կ’ԱՌՆԵՆ՝

ՅԱԿՈԲ ՂԱԶԱՆՋԵԱՆ
ՊԱՐՈՅՐ ԱՂՊԱՇԵԱՆ

ՇԱՀԷ  ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ

ՏԵՂԻ Կ’ՈՒՆԵՆԱՅ ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ, 24  ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2019, 
ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ ԺԱՄԸ 8.30-ԻՆ

ՀԲԸՄ-Ի ՏԵՄԻՐՃԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԻՆ ՄԷՋ

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ուրֆայի հերոսամարտի նահատակներուն, ինչպէս նաեւ 
Ուրֆայի հին եւ նոր Ննջեցեալներուն հոգւոյն, հոգեհանգստեան 
պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի 20 Հոկտեմբեր 2019-ին 
հետեւեալ երեք եկեղեցիներուն մէջ.
Մարաշի Սուրբ Քառասնից Մանկանց եկեղեցի 
Պուրճ Համուտի Հայ Կաթողիկէ Ս. Փրկիչ եկեղեցւոյ մէջ 
Մարաշի Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ մէջ:
Ծանօթ` յետ հոգեհանգստեան արարողութեանց, հոգեսուրճ, 
Ս. Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ դահլիճին մէջ:


